
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bard«

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O J E ^ Y  D O L N g ^ S K i E G O

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Bielawa 3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 4 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O J E 1

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu

D Y  D O IJ V 0 Ś L Ą S K IE G O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

2  up. W O J E W O D Y j J p k t f O Ś L Ą S K I E G O

ć Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF133.

Z  up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Boguszów 
Gorce

3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 4 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

W^WDY^00LOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Bolesławiec 4 016

Razem 4 016

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 8 czytników dla 5 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W ^ B W ^ ^ & i L N O Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny M F 1 3 3 )  z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Bolesławiec 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F 1 3 3 .

Z  up. WOJJ

ć - Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

DY D O LN O Ś LĄ S K IEG O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W 0 J E ) V t fD Y  D p d T O Ś L Ą S K I E G O

£  4 ^
'Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Borów 1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O J E W p e Y  D O L N O Ś L Ą S K I E G O

^ 'Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up.

Finansów i Budżetu

W O J E W p O Y  D O L N O Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 4 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O J E W O p Y  D O L N O Ś L Ą S K I E G O

¿ y  Edyta śapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

z  up. W O J E J M O Y m « 0 Ś D t S K IE G 0

^ d y ta  Sapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Chojnów 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

N inipjs7.fi pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.
Z  up. W O J E W O D Y  D O L N O Ś L Ą S K I E G O

¿E d y ta ^ m p a ła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Chojnów 1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O J E W p D Y  D O L N O Ś L Ą S K I E G O

^ f Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Ciepłowody 1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O J ^ ^ t f Y  D O L N O Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Cieszków 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.
z  u p . W O J E W O D Y  D O L N O Ś L Ą S K I E G O

dyrektor vÄ dzialu
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Czarny Bór 1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O J E V y Q 0 f  D O L N O Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Czernica 3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O J E W p & Y ^ D O U W O Ś L Ą S K IE G O

6Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Długołęka 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O J J & W O W ^ t N O Ś L Ą S K I E G O

^  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Dobromierz 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości.

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Dobroszyce 1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O J E y y e O Y  D O L N O Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Domaniów 1 004

Razem I 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.
Z u p .  W O J E W O D Y  D O L N O Ś L Ą S K I E G O

. EdytaŚpprfa
^REKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Duszniki 
Zdrój

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Dziadowa 
Kłoda

1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. D ^ Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Dzierżoniów 3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 4 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O J E W O D Y  D O L N O Ś L Ą S K I E G O

¿ C Edyta SSjTała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Dzierżoniów 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up.

Finansów i Budżetu

W O J E W O D Y  D O L N O Ś L Ą S K I E G O

tu Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁ 11



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

■ 750 75011 2010 Urząd Gminy Gaworzyce 2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O J E W p B Y

^Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Głogów 5 020

Razem 5 020

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji 

elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, dla:

Lokalizacja Liczba
stanowisk

Liczba
czytników

Kwota dotacji 
(w złotych)

Biuro Obsługi Mieszkańca Galeria 1 2 1 004
Urząd Miejski w Głogowie 5 8 4016

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

t-^Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Głogów 1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O ^ W d D Y  D ^ f ^ Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up.̂ VVP<łfWo DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Góra

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O J E W ^ i P T D O L P ^ ^ S K l E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Grębocice 1 004

Razem 1 004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z u p . W O J E W O D Y nm m a ć ,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Gromadka 1 004

Razem 1004

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 2 czytników dla 1 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O ^ W O D Y ^ g ^ O Ś  LASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Gminy Janowice 
Wielkie

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W O ^ D Y C O J ^ Ś L Ą S K I E G O

^  'Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta Jawor 3 012

Razem 3 012

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z  up. W ^ W O O Y  D O p ł e Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

FB-BP.3111.486.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.133.2018.MF.3300 

(nr wewnętrzny MF133) z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

750 75011 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

2 008

Razem 2 008

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie,

Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela,

Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości,

Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF133.

Z up.^iEWt)DY^tN0ŚLĄSKlEG0

'Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


